KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 18 OLOMOUC- ZÁPAD

Zápis č. 11/2015
Přítomni: p. Bláha, pí. Brabcová, p. Fürst, p. Havran, p. Jelínek, pí. Křivánková,
pí. Mankovecká, p. Musil, p. Sedláček, p. Svozil, p. Šafránek, p. Ševčík,
p. Vymětal
Omluveni: 0
Hosté

: p. Velešík (MPO), p. Chladnuch, pí.. Šustková, pí. Valinčičová

Městská policie Olomouc (MPO)

1.

Paní Brabcová navrhuje, aby parkovací automaty v městě Olomouci byly
nastaveny nikoliv pouze po hodině, ale po půlhodině.
Pan Musil sdělil, Zpoplatnění stání vozidel na vybraných místních komunikacích
ve městě Olomouci upravuje Nařízení SMOl č. 10/2011 o placeném parkování ve
městě Olomouci dle platného ceníku za stání silničních motorových vozidel v zóně
a na zpoplatněných parkovacích plochách na území města Olomouce, jenž je
uveden v příloze č. 1 citovaného nařízení.

KMČ požaduje k tomuto návrhu stanovisko Odboru dopravy MmOl.
2.

Pan Musil informoval o zahájení měření rychlostí a četnosti průjezdu vozidel
(ul. Krapkova).

Pronájem, prodej majetku statutárního města Olomouce

1.

Čj.:S-SMOL/154415/2015/OMAJ/Jir

Žádost o sdělení stanoviska k odkupu pozemků
KMČ požaduje doplnění informací k navrhovanému odkupu pozemků.
Až po té vydá KMČ své stanovisko.
Hlasování (13 přítomných členů)

12 – 1 – 0
(pro- zdrž.- proti)

Kompletní žádost s plánky naleznete v příloze zápisu
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Ostatní
1. Pan Svozil upozornil, že KMČ 18 nebyla informována o záboru chodníku (ul.
Litovelská) při napojení kanalizace u stavby domů „SILO“ a hlavně nebyla
vyčleněna místa pro chodce, kteří byli nuceni vstupovat přímo d o vozovky.
KMČ požaduje od příslušného odboru MmOl. včasnou informaci o záborech.
2. Paní Brabcová sdělila pár poznámek k fungování sw vyvolávacího zařízení na
oddělení osobních dokladů:





Objednávání přes internet: Není možné už jednou zadaný termín zrušit
v případě, že žadatel až po zadání zjistí, že mu z nějakého důvodu nevyhovuje.
Polední pauza v případě žádosti bez rezervace termínu: Pokud se žadatel
dostaví mezi 11 a 12 hod. (délka tohoto intervalu závisí na počtu ostatních
zájemců) tak, že do 12 hod. by už nepřišel na řadu, vyvolávací zařízení mu sdělí,
že pro ten den jsou pořadová čísla vyčerpána (a od 13 hod. se začíná nanovo).
Na vyvolávacím zařízení běží souběžně několik číselných řad (podání
žádosti o OP, podání žádosti o pas, vyzvednutí pasu, to vše ještě zdvojeno pro
lidi s rezervovaným termínem a bez rezervovaného termínu), jakýkoliv odhad,
kdy se žadatel dostane na řadu, není možný.
KMČ požaduje stanovisko příslušného odboru MmOl. k těmto poznámkám. A
také stanovisko, zda jsou možné nějaké úpravy tak, aby se zvýšil komfort
obsluhy klientů.

3. Pan Bláha informoval a tristním stavu průchodu (ul. Wolkerova x ul. Albertova).
V průchodu se nachází spousta zahradního odpadu a pařezy.
KMČ požaduje nápravu tohoto stavu
4. p. Svozil vznesl dotaz týkající se opravy chodníku u parkoviště vedle divadla
Předseda KMČ 17 sdělil, že tento problém je v řešení a že KMČ 17 po vyřešení
majetkoprávních záležitostí, žádá o zhotovení projektové dokumentace na
opravu tohoto chodníku.
5. pí. Šustková podala informaci o splnění požadavku na vyčištění kanálových
vpustí
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6. Paní Brabcová upozornila na neblahý stav nádrže/kašny na ul. Jílové u MŠ a
požaduje její nápravu.
Předseda KMČ 18 předá tuto informaci včetně fotodokumentace kolegovi
z KMČ 11 Tabulový vrch.

7. Paní Valinčičová informovala o nevhodné výsadbě stromů (jabloně ul. Dvořákova).
Plody nejen, že svým spadem ničí kapoty zaparkovaných automobilů, ale vytváří i
na chodníku nebezpečnou mazlavou vrstvu. Z těchto důvodů navrhuje odstranění
těchto stromů.
KMČ požaduje stanovisko příslušného odboru MmOl. k tomuto problému a
návrh možností na nápravu tohoto stavu.
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8. Předseda KMČ 18:


sdělil, že akce „Blahopřání jubilantům“, se uskuteční dne 3. 11. 2015 ve
14:00 hodin v Rytířském sále olomoucké radnice.
Za KMČ 18 se zúčastní:
p. Šafránek, pí. Mankovecká, pí. Křivánková, p. Musil a p. Vymětal

 informoval:

9.

-

o změnách v odměňování členů KMČ, které byly schváleny
Zastupitelstvem města Olomouce s platností od 1. 9. 2015

-

o zařazení předláždění levé strany chodníku (cca 250m2 ) na ul.
Dvořákova, v úseku (ul. Resslova x ul. Na Vozovce) do plánu oprav na
měsíc listopad tohoto roku.

Pan Chladnuch upozornil:
 že podchod (ul. Foestrova) je velmi znečištěn odpadem
KMČ požaduje nápravu tohoto stavu
 že jsou neustále popelnice přímo ve vozovce (ul. Krapkova č. 5 – č.7)
KMČ požaduje zřízení místa pro stání popelnic či jiné řešení této situace
tak, aby nevznikaly neoznačené překážky silničního provozu.
 že v okolí pomníku „Dělnická rodina“ (ul. Litovelská) není proveden úklid
(zničené popelnice) a údržba trávníku.
KMČ požaduje nápravu tohoto stavu

10.

Zjednosměrnění ulic za „Zlatou koulí“ – do dnešního den jsme neobdrželi
k této žádosti žádné stanovisko.
KMČ opětovně požaduje stanovisko Odboru dopravy MmOl.

Příští jednání KMČ Olomouc-západ se uskuteční dne 7. 12. 2015 v 16:00 hodin.
Dle záznamu pí. Mankovecké, zpracoval p. Šafránek
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